
 

 

 

 

JÄSENKIRJE nro 1/2020 

PIRKANMAAN LOTTAPERINNE RY 

 

    15.1.2020 

 

Arvoisat  Pirkanmaan Lottaperinne ry:n jäsenet 

 

Hyvää alkanutta vuotta ja tervetuloa uudelle vuosikymmenelle! 

Pirkanmaan Lottaperinteen hallituksessa aloitti Anna-Liisa Tapio uutena jäsenenä. Anna-Liisa on 

monelle tuttu entuudestaan eri yhteyksistä. Olimme iloisia saadessamme hänet joukkoomme. 

Lisäksi saimme sihteeri Marja Salovaaran rinnalle 2. sihteeriksi Roosa-Olivia Kallion, joka on 

Kaakonkulman Lottaperinteen ”kummiupseeri”, vänrikki. Roosa-Olivia asuu Tampereella, joten 

otamme hänet avosylin mukaan toimintaamme. 

Suomi taisteli olemassaolostaan 80 vuotta sitten paukkupakkasissa. Moni teistä vielä muistaa 

Talvisodan ankarat olosuhteet. Miten Suomen olisi käynyt, jos Talvisotaa olisi käyty tämän päivän 

ilmasto-olosuhteissa, sitä ei uskalla edes ajatella. Suomella on ollut suuri varjelus. 

Lotta-Svärd järjestön perustamisesta tulee ensi vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Suunnittelemme jo 

tämän vuoden aikana tapahtumia ja näkyvyyttä tulevaa varten. Ideoita otamme myös mielellämme 

vastaan. Näistä voidaan keskustella jo tammikuun ensimmäisessä tapaamisessamme, jossa 

keskustelua johdattelee  Aili Huhtinen.  

Helmikuussa toteutamme iki-ihanan ”Muoti kautta vuosikymmenten” –näytöksen Tampereen 

yhteiskoulun lukion tiloissa. Sama näytös toteutettiin pari vuotta sitten Hämeenlinnassa Museo 

Militariassa ja tällöin esitettiin toive saada näytös myös yhdistyksen kotikaupunkiin Tampereelle. 

Ohjelmakalenterista löytyy tarkempia tietoja. 

Alkuvuoden aikana teemme sisältöä uusille nettisivuillemme, jotka löytyvät Suomen 

Lottaperinneliiton sivujen alta. Tietoja yhdistyksemme toiminnasta viedään myös Pirkan Perinnön 

nettisivuille. Paperiset jäsenkirjeet tulevat tästä huolimatta säilymään, koska nettiyhteyksiä ei 

läheskään kaikilla ole. 

Aurinkoisia talvisempia päiviä toivotellen! 

Inkeri Haarla-Kettunen, puheenjohtaja 

 

 

 



 

 

 

  

Tapahtumakalenteri kevätkausi 2020: 

Tammisunnuntain kirkkoilta Tampereen Tuomiokirkossa  26.1.2020 klo 18.00.  
Tammisunnuntaita vietetään maamme Vapaussodan alkamisen muistoksi. 
Juhlapuheen pitää rovasti Sauli Keskinen. Lippufanfaari: Ilmavoimien soittokunta. 
Pirkanmaan Lottaperinne ry:n lippu osallistuu lippulinnaan. 

Tiistai  28.1.2020 klo 17.00  Jäsenilta Viola-kodilla: Varapj.  Aili Huhtinen: 
Keskustelua lottaperinteen vaalimisesta Kahviraha 8 euroa, arvat 2 euroa/kpl. 

Sunnuntaina  23.2.2020  klo 15.00 Tampereen yhteiskoulun tiloissa 

muotinäytös:  Muoti kautta vuosikymmenten Upea pukukavalkadi tarinoiden ja 

musiikin siivittämänä. Liput  20 euroa, arvat  2 euroa. Osoite Hallituskatu 32. 

Lauantaina 7.3.2020  K50 –messut Tampere-talossa klo 12-18  Messuilla voi 

nauttia viihteellisestä ohjelmasta ja mielenkiintoisista tietoiskuista terveydestä, 

hyvinvoinnista, matkailusta ja kulttuurista. Tapahtuman teemana on ihmisten 

tuominen yhteen, niin uusien ystävien kuin vaikkapa parisuhteen löytämisen 

merkeissä. Pirkanmaan Lottaperinne ry osallistuu omalla esittelypisteellään 

tilaisuuteen.  

Keskiviikko  25.3.2020  klo 17.00  jäsenilta Viola-Kodilla.  Vesilahden 

kirkkoherra Harri Henttinen puhuu ”sielun väreistä”. Tervetuloa kaikki mukaan, 

tuothan ystäväsikin!  Kahviraha 8 euroa, arvat 2 euroa/kpl.  

Keskiviikkona 22.4.2020 klo 17.00 sääntömääräinen vuosikokous  Viola-

kodilla. Ajankohtaisesitelmä. Kahvitarjoilu. Arvat 2 euroa/kpl 

Torstaina  21.5.2020 klo 10.00  Lotien kirkkopyhä Tampereen tuomiokirkossa 

Perinteeksi muodostunut Lottien kirkkopyhä kokoaa jälleen jäsenemme Tampereen 

tuomiokirkkoon. Kaikkien toivotaan tulevan mahdollisimman eteen istumaan. 

Messun päätteeksi seurakunta tarjoaa kirkkokahvit ja kuulemme ajankohtaista lotta-

asiaa. Toivomme runsasta osallistumista. 

Puolustusvoimain lippujuhlapäivän seremonia Kalevankankaalla ja 
Mannerheimin patsaalla Vehmaisissa   torstaina 4.6.2020.  Aamulehdessä 
ilmoitetaan  myöhemmin tarkempi ohjelma aikatauluineen. 

Liiton kesämatka ma 25. – to 28.05.2020 Viroon  



 

 

Lottaperinneliiton sotahistoriallinen kesämatka suuntautuu Viroon kohteina Tartto ja Narva. Viime 

vuoden tapaan vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Puolakan valmismatkat ja sotahistorian 

oppaana ST, prikaatikenraali evp Pentti Airio. Matkan ohjelma on liitteenä. Matkan hinta on 544 

€/hlö, lisämaksu 1 hengen huoneesta on 93 €/hlö. Matka toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 

42. Ilmoittautumiset Riitalle toimisto@suomenlottaperinneliitto.fi viimeistään ma 16.03.2020. 

 

Kuntoutus 

Avokuntoutusjaksot 

Lottaperinneliiton jäsenyhdistysten avokuntoutuskurssille lotta  voi  osallistua 

vuosittain ja pikkulotta joka toinen vuosi. Meillä on tavoitteena järjestää 

ainakin yksi avokuntoutusjakso tänä vuonna. 

 Lotta Svärd Säätiö tukee taloudellisesti kuntoutuskurssien ja virkistyspäivien 

järjestämistä siten, että kuntoutus osallistujille on maksutonta. 

Kevään avokuntoutus järjestetään Viola kodissa tiistaisin 4.2.2020-  10.3.2020.  
Avokuntoutus klo. 9.30 - 14.00.    
 
Avokuntoutukseen ilmoittautuminen Erja Järviölle: 050 330 2302. 
 

Henkisen ja fyysisen vireyttämisen kurssi Varalassa 12.- 14.6.2020  

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:  Erja Järviö 050 330 2302 

Jäsentilaisuuksissa on saatavana hakulomakkeita kuntoutukseen. 

 

Avustukset 

Lotta Svärd-Säätiön avustushakemuksia ja apua hakemusten täyttämiseen saa 

jäsentilaisuuksissamme.  

Avustuslomakkeita voi myös tilata.  

Lotta Svärd säätiö, Mannerheimintie 93, 00210 Helsinki. 
09- 4770 2881. 
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Pirkanmaan Lottaperinne ry 

Hallitus v. 2020 

puheenjohtaja Inkeri Haarla-

Kettunen 

050 567 8165 inkeri.haarla@gmail.com  

varapuheenjohtaja Aili Huhtinen 040 546 4174 aili.huhtinen@elisanet.fi  

rahastonhoitaja ja 

kuntoutusvastaava 

Erja Järviö 050 330 2302 erja.jarvio@gmail.com  

jäsen Kristina Alho 040 833 8490 kisse.alho1@gmail.com  

jäsen  Eila Häihälä 050 573 4851 eila.haihala@elisanet.fi 

jäsen Anna Palkola 050 322 8900 anna.palkola@gmail.com 

Jäsen Anna-Liisa Tapio 040 062 8298 alt.kala@gmail.com 

1.sihteeri 

(hallituksen ulk.) 

2. sihteeri 

(hallituksen  ulk.) 

Marja Salovaara    

 

Roosa-Olivia Kallio 

040 569 7256 

 

044 378 5820 

pirkanmaan.lottaperinne09@ 

gmail.com  

 

JÄSENMAKSU 2020 

Jäsenmaksu on 25 euroa ja se maksetaan tilille FI47 1443 3000 1192 52 

Pirkanmaan Lottaperinne ry  15.2.2020 mennessä. 

Pyydämme VIESTI-kohtaan laittamaan vielä erikseen jäsenen nimen. 

Perinnelotat maksavat jäsenmaksun. 

Lotat ja rintamatunnuksen omaavat: jäsenmaksu on vapaaehtoinen.  

Suomen Lottaperinneliitolle joudumme maksamaan jäsenmaksun jokaisesta 

jäsenestämme.  

Sääntöjemme mukaan, jos jäsenmaksu on maksamatta kahtena vuonna 

peräkkäin, henkilö katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.  
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